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ل إسبانيا على ڤنزويال 34 جيفرين فضَّ
استبعد املهاجم االسباني من أصل ڤنزويلي جيفرين سواريز 
العب برشلونة امس متاما خيار متثيله في املستقبل ملنتخب 
ڤنزويال، وأكد أنه قد حس���م قراره في هذا املوضوع »منذ وقت 
طويل«. وقال الالعب في مؤمتر صحافي »اتخذت قرارا مع أسرتي 
باللعب مع منتخب اسبانيا«. وقال »قد يأتي املدير الفني للمنتخب 

الڤنزويلي إلى هنا، لكنني اتخذت قراري ولن أغيره«.

بواتينغ للمثول أمام المحكمة
من املقرر ان يحضر العب خط وسط منتخب غانا كيفني برنس 
بواتينغ جلسة استماع امام محكمة في برلني اليوم لبحث االتهامات 
املنسوبة اليه بالتسبب في حتطيم 12 سيارة ودراجة بخارية، واتهم 
بواتينغ بتخريب السيارات بصحبة زميله السابق في هرتا باتريك 
ايبرت في مارس 2009. وطالبت احملكمة بواتينغ )23 عاما( باملثول 

أمامها ولكن لم يتحدد بعد ما اذا كان الالعب سيحضر اجللسة.

 غوتي مع بشكتاش لعامين

مينيزيس يستدعي 4 العبين
من التشكيلة المونديالية

باالك يغيب أمام الدنمارك
أعلن مدرب باير ليڤركوزن رابع الدوري األملاني كرة القدم يوب 
هاينكيس امس ان العب وسط فريقه القدمي اجلديد الدولي ميكايل 
باالك سيغيب عن املباراة الدولية الودية امام الدمنارك في 11 اغسطس 

املقبل.
وقال هاينكيس في تصريح لصحيفة »بيلد«: »املباراة امام الدمنارك 
مبكرة بالنس���بة الى باالك. ال يجوز التفكير في امكانية استدعائه« 
في اشارة الى عودة باالك للتو من االصابة التي كان تعرض لها في 
كاحل قدمه اليمنى في املباراة النهائية ملسابقة كأس اجنلترا مع فريقه 
السابق تشلس���ي االجنليزي اثر تدخل قوي من العب بورتسموث 
الدول���ي الغاني كيف���ن برينس بواتنغ، ما حرمه من املش���اركة في 
نهائيات كأس العالم األخيرة في جنوب افريقيا. وأضاف »سيكون 
ذلك اهماال. بالنسبة الى مباراة ودية، البد أن يكون الالعب في افضل 
حاالته البدنية«. وبدأ باالك )33 عاما( تدريباته مع باير ليڤركوزن 

في 21 اجلاري.
 وكان باالك تخلى عن شارة القائد لصالح مدافع بايرن ميونيخ 
فيلي���ب الم خالل املونديال بعدما غاب عنه بس���بب االصابة، لكنه 
أعلن مؤخرا انه يعتزم االس���تمرار ف���ي قيادة املنتخب األملاني بعد 

كأس العالم.
 وكان مدرب أملانيا يواكيم لوف أعلن األسبوع املاضي انه سيتحدث 
مع الالعبني حول دورهما مس���تقبال في املنتخب الوطني وذلك قبل 

املباراة الودية أمام الدمنارك.

مارادونا لم يتوصل إلى اتفاق 
لتدريب األرجنتين

أك���دت محطة »أمي���ركا 24« التليفزيونية أن دييغ���و مارادونا 
واالحتاد األرجنتيني لكرة القدم لم يتوصال التفاق خالل اجللس���ة 
التي جمعتهما حول مصير مارادونا في منصب املدير الفني للمنتخب 

األرجنتيني.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يعني أن مارادونا سيستقيل من 
منصبه في الوقت الذي لم يصدر فيه هو أو خوليو جروندونا رئيس 

احتاد الكرة األرجنتيني بيانا لتوضيح تطورات هذه املسألة.
وفي األس���بوع املاضي ذكرت وسائل اإلعالم احمللية أن مارادونا 
واف���ق على متديد عقده مع املنتخب الوطن���ي حتى 2014، ولكن لم 
تصدر أي تأكيدات رسمية ومن بني املواضيع املطروحة للمناقشة، 

مصير مساعدي مارادونا مع املنتخب األرجنتيني.
وخرج املدير الفني للمنتخب األرجنتيني عن حالة الصمت التي 
عاش فيها منذ خروج الفريق من مونديال جنوب أفريقيا، وقال إنه 
يود االستمرار في منصبه لكنه اش���ترط عدم مطالبته بتغيير أي 

من أفراد جهازه املعاون.
وأوضح أسطورة الكرة في البالد إنه يود مواصلة تدريب املنتخب، 

املهم أن يبقى اجلهاز الفني كما هو.
وفيما يتعلق مبباراة دور الثمانية ملونديال جنوب أفريقيا التي 
خسرتها األرجنتني 0-4 أمام أملانيا لتودع البطولة، سئل مارادونا ما 

إذا كان قد عاد ملشاهدتها فقال »ال لم أرها، ولن أشاهدها مجددا«.
ولم يكن مارادونا قد أدلى بتصريحات عامة منذ نهاية املونديال 
وظل بعيدا عن جروندونا، وهو ما يبدو أنه قد ضايق رئيس االحتاد 

وفقا لروايات صحافية.
وكان هناك استقبال حاشد بانتظار املدير الفني لدى عودته إلى 
البالد عقب املونديال، أضيف إليه الحقا دعم كبير من حكومة رئيسة 
البالد كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي أعربت عن رغبتها في 

استمرار النجم الكبير في تدريب الفريق.

عين رونالدو على الرقم »7«
يرغ���ب جنم ريال مدريد البرتغالي كريس���تيانو رونالدو في 
املطالبة بارتداء القميص رقم »7«، بعد رحيل حامله ورمز النادي 
امللكي راؤول، وأشارت صحيفة »سبورت« الرياضية االسبانية 
الى ان رونالدو سيصل الى اسبانيا بعد انتهاء فترة اجازته، ومن 
املتوقع ان يطالب بالقميص رقم »7« الذي تألق وهو يرتديه خالل 
الفت���رة التي قضاها في صفوف مان يونايتد االجنليزي، وكانت 
صحيفة »ماركا« قد نش���رت ان راؤول أكد انه ال يهمه من يرتدي 

القميص من بعده، وان األمر سواء بالنسبة له.
من جهته أش���اد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بنجم كرة 

القدم اإلسبانية راؤول غونزاليس.
ونقل موق���ع »فيفا« عن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز 
قوله إن هذا النج���م »كان األفضل بني األفضل«. وكان راؤول بدأ 
مشواره مع ريال مدريد عام 1994 حني كان في السابعة عشرة من 
عمره، ولكنه عانى املوسم املاضي كثيرا من اجللوس على مقاعد 
االحتياط ف���ي ظل وجود الثنائي األرجنتيني غونزالو هيغواين 

والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

مدربان مؤقتان لقيادة المكسيك
اختارت املكسيك اثنني من املدربني املؤقتني لقيادة منتخبها األول 
لكرة القدم في مباريات ودية مقبلة ليتولي مدربها السابق انريكي 
ميزا تدريب الفريق في مواجهة منتخب اس���بانيا بطل العالم على 
أن يتول���ى افرين فلوريس قيادة الفريق ف���ي مباراتني وديتني في 

سبتمبر املقبل.
وقال االحتاد املكس���يكي لكرة القدم إن اختيار املدرب ميزا الذي 
استقال من تدريب منتخب املكسيك بعد مشوار غير ناجح في تصفيات 

كأس العالم 2002 يأتي عرفانا بجهود املدرب مع األندية.
وقال نس���تور دي ال توري رئيس االحتاد املكسيكي لكرة القدم 

»اختيار ميزا يأتي كنوع من التكرمي ملشواره واجنازاته«.
وسيتولى فلوريس الذي ميلك خبرة كبيرة في التعامل مع الالعبني 
الش���بان بعد ذلك قيادة منتخب املكسيك أمام تشيلي في الرابع من 

سبتمبر وكولومبيا بعدها ب� 3 أيام.
وأكد رئيس االحتاد املكسيكي أن االحتاد سيبدأ بعد هذه املباريات 

الودية في اختيار مدرب دائم للفريق األول للبالد.
وال ميلك منتخب املكس���يك مدربا في الوقت احلالي منذ استقالة 
خافيير اغيري الش���هر املاضي بعد اخلروج من دور الس���تة عشر 
لكأس العالم باخلسارة أمام األرجنتني. وسيلعب منتخب املكسيك 

على أرضه مع اسبانيا في 11 اغسطس املقبل. 

وصل العب الوسط االسباني 
خوسيه ماريا املعروف بغوتي، 
الى اتفاق م���ن اجل انتقاله من 
ريال مدريد الى بشكتاش التركي 
ملدة عامني، وذلك حسب ما اكده 

االخير.
واش���ار بش���كتاش ال���ى ان 
الالعب البالغ من العمر 33 عاما 
س���يتقاضى 2.7 ملي���ون يورو 

سنويا.
وكان غوت���ي اعلن مع رفيق 
الدرب القائد راؤول غونزاليز، بأن 
مشواره مع النادي امللكي وصل 
الى نهايته بعد ان امضى معه 15 

عاما، وهو سينهي صفقة انتقاله 
الى الفريق التركي الذي يشرف 
عليه مدرب ريال السابق االملاني 
برند شوس���تر، بعد خضوعه 

للفحص الطبي الروتيني.
وبدأ غوتي مسيرته مع ناشئي 
ريال مدريد عام 1984 وبقي مع 
الفريق الرديف حتى عام 1996 
الذي شهد انتقاله للفريق االول 
وساهم في تتويج الفريق امللكي 
بألقاب مس���ابقة دوري و2008 
والكأس احمللية عامي 2002 و2004 
وكأس السوبر احمللية اعوام 1997 

و2001 و2003 و2008.

كشف مانو مينيزيس املدرب 
اجلدي����د ملنتخب البرازيل لكرة 
القدم عن الئحة م����ن 24 العبا 
ستخوض املباراة الدولية الودية 
أمام الواليات املتحدة األميركية 
في 10 أغس����طس املقبل، وذلك 
في مؤمتر صحافي في ريو دي 
جانيرو عقده االحتاد البرازيلي 

لتقدمي املدرب اجلديد.
مينيزي����س  واس����تدعى 
أربع����ة العبني فق����ط من أصل 
23 العبا ش����اركوا في مونديال 
جنوب أفريقيا 2010 حيث بلغ 
»سيليساو« الدور ربع النهائي 
قبل أن يخرج أمام هولندا 2-1، 
املهاج����م روبينيو، العب  وهم 
الوس����ط راميريس، واملدافعان 

داني الفيش وتياغو سيلفا.
وفضل مينيزيس الذي متت 
تسميته الس����بت املاضي خلفا 
لكارلوسي دونغا، استدعاء العبني 
شبان، بعضهم من دون أي خبرة 
دولي����ة، مثل نيمار في املهجوم 
املرمى،  ورين����ان في حراس����ة 
وأعطى األفضلية لالعبي الدوري 
احمللي. هك����ذا يكون مينيزيس 
قد استبعد اس����ماء كبيرة عن 

التشكيلة التي خاضت مونديال 
2010، أمثال مايكون، لوس����يو، 
ج����وان، كاكا، ولويس فابيانو، 
وأبق����ى على اس����تبعاد صانع 
االلع����اب رونالدينيو واملهاجم 

أدريانو.
وقال مينيزيس انه يرغب في 
بناء تشكيلة قادرة على حتقيق 
»أحالم« بالده وش����كر االحتاد 
احمللي على »الثقة« التي منحه 
اياها. وق����ال مينيزيس مدرب 
كورنثيانز السابق بنبرة هادئة: 
»أنا مدرك انني من هذه اللحظة 
أتولى رس����ميا اح����دى أصعب 
الب����الد«، وتعهد  الوظائف في 
ب� »الوالء، الشفافية والصدق« 
أم����ام املش����جعني البرازيليني. 
أنه سيبني  وأضاف مينيزيس 
تشكيلة »قادرة على متثيل كل 
طموحاتنا، أحالمنا ورغبات الكرة 

البرازيلية«.
واعتبر مينيزيس انه سيتولى 
مهام االش����راف عل����ى املنتخب 
االوملبي ف����ي ح����ال تأهله الى 
أوملبياد لندن 2012، مع نية بناء 
مجموعة »قوية كافية« إلحراز 

الذهب األوملبي.

اتفاق سري بين برشلونة وأرسنال لضم فابريغاس
أوضحت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
إقليم كتالونيا االس���باني  الصادرة من 
أن هن���اك »اتفاقا س���ريا« بني ارس���نال 
وبرش���لونة فيما يتعلق بصفقة انتقال 

سيسك فابريغاس.
وأشارت الصحيفة االسبانية إلى أن 
االتفاق »بات قاب قوسني أو أدنى للتحول 
إلى واقع« برغم تشديد أرسنال على أنه 
لن يفرط في قائده فابريغاس )23 عاما( 
الذي ساعد اسبانيا على الفوز بلقب كأس 

العالم بجنوب أفريقيا.
وأكدت الصحيف���ة أن املفاوضات بني 
الناديني »تس���ير بتحفظ شديد«، بنفس 
السكون الذي كان عليه رئيس برشلونة 
ساندرو روسيل عندما تعاقد مع الظهير 

األيس���ر أدريانو من صفوف إش���بيلية 
األس���بوع املاض���ي، في أول���ى صفقات 

الفريق.
وش���ددت الصحيفة على أن روسيل 
لن يدفع الرس���نال أكث���ر من 45 مليون 
ي���ورو )58.27 مليون دوالر( للحصول 
على خدم���ات فابريغاس الذي رحل عن 
قطاعات الناش���ئني في برشلونة منتقال 
إلى ارسنال وهو في السادسة عشرة من 
عمره، وأن اإلعالن الرسمي عن الصفقة 

سيتم »قبل نهاية األسبوع«.
ويعتقد 18% فقط م���ن قراء صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« أن برشلونة سينجح 
في التعاقد مع فابريغاس قبل نهاية يوليو 
اجلاري وفقا الستطالع الرأي الذي نشر 

يوم امس، فيما يعتق���د 45% ان الالعب 
سينضم إلى الفريق في أغسطس، مقابل 
37% يعتق���دون أن الالعب س���يبقى في 

ارسنال.
وأش���ارت صحيفة س���بورت إلى أن 
فابريغاس يشعر »بخيبة أمل« من مدرب 
ارسنال ارسني فينغر لعدم الوفاء بوعده 
الذي قطعه على نفسه في مايو املاضي 

بالسماح لالعب بالعودة إلى كامب نو.
وأكدت سبورت أن فابريغاس يعتزم 
التعبير عما يش���عر ب���ه لفينغر عندما 

يلتقيان يوم اجلمعة املقبل في لندن.
إل���ى ذلك قدم م���درب ليفربول روي 
هودجسون العبيه اجلدد وهم جو كول 

وداني ميلسون وميالن يوفانوفتش.

)رويترز( مدرب ليفربول روي هودجسون مع جو كول وداني ميلسون وميالن يوفانوفتش  

تعاون ألماني ـ كرواتي
في تحقيقات فضيحة نهائي كأس كرواتيا

أكد وزير الداخلية الكرواتي توميسالف 
الكرواتية تتعاون  كاراماركو أن الش���رطة 
مع السلطات األملانية في التحقيقات الدائرة 
حول التالعب بنتيجة املباراة النهائية لكأس 

كرواتيا العام املاضي.
وذكرت صحيفة كرواتية يومية أن لديها 
وثائق ترجح أن املباراة النهائية لكأس كرواتيا 
لكرة الق���دم في 2009 مت التالعب بنتيجتها 
مقاب���ل 1.4 مليون يورو )1.8 مليون دوالر( 

لصالح بيوت املراهنات اآلسيوية.
ووفقا لصحيفة »سبورتسكي نوفوستي« 
فإنها متتلك مستندات من مصادر قضائية 
تقر بتورط مسؤولني من نادي دينامو زغرب 
الى جان���ب حكام، وتردد أن هذه املعلومات 
احلاسمة مت تقدميها من قبل محققني أملان.

من جهته���ا اعترفت صحيفة »جوتارني 
ليست« بأن مباراة نهائي الكأس العام املاضي 

مت التالعب بها من جانب مافيا املراهنات.
وحقق دينامو الفوز 3-0 في املباراة التي 
جرت في 13 مايو 2009 ولكن ذلك حدث فقط 

بعد احتساب احلكم برونو ماريك ضربة جزاء 
للفريق وقام بطرد اثنني من العبي هايدوك 

في الشوط األول.
وأشار التقرير إلى أن زوران ماميتش مدير 
العمليات الرياضية في دينامو، الذي يشغل 
شقيقه زدرافكو منصب نائب رئيس النادي 
هو أحد املفاتيح الرئيسية لهذه الفضيحة.

ومن بني املتورطني ف���ي هذه الفضيحة 
أيضا املغتربة الكرواتية انتي سابينا ومالك 
مقهى في برلني، تلقى عقوبة السجن 35 شهرا 
من قبل محكمة أملانية لتورطه في التالعب 

مبباراة في البوندسليغا في 2004.
وتردد أنهما منحا رشوة ملاريك ولكن وفقا 
لصحيفة سبورتسكي فقد تورط مسؤولو 
كرة قدم ووس���طاء في هذه الفضيحة وأن 
احتاد الكرة الكرواتي على دراية بالتحقيقات 

الدائرة.
ورفض كاراماركو الكشف عن أي تفاصيل 
باستثناء التأكيد على أن التحقيقات جارية 

في الوقت احلالي.

رئيس فيراري يصف 
المنتقدين بالمنافقين 

دافع لوكا دي مونتيزمييلو 
رئيس فريق فيراري اإليطالي 
ع���ن التكتيك ال���ذي اتبعه 
فريق���ه يوم األح���د املاضي 
خالل سباق جائ���زة أملانيا 
الكبرى ضم���ن بطولة العالم 
لسباقات سي��ارات فورم��وال 

واح��د.
واتهم دي مونتيزمييلو 
منتقدي في���راري بالنفاق 
مؤكدا أن أوامر الفريق متثل 
ج���زءا متكامال من فورموال 
واحد طوال تاريخ الرياضة. 
وقال »هذه األمور حتدث منذ 
ثالثيني���ات الق���رن املاضي 
)في عصر تازيو نوفوالري 
سائق فيراري(، لقد عايشت 
ذل���ك بنفس���ي عندما كنت 
أيام نيك��ي  مديرا رياضيا، 

الودا«. 
وأك���د دي مونتيزمييلو 
للموقع االلكتروني لفيراري 
أن هذه »املهاترات« ال تلفت 

انتباهه.

بعد الخروج المّذل لـ »الديوك« وفضيحة العرس المونديالي

مرسيليا مع سان جرمان في »كأس األبطال« في تونس
 بولتون يتعاقد مع ألونسو 

أعل���ن بولتون االجنليزي أنه ضم الظهير االيس���ر ماركوس 
الونس���و من ريال مدريد االس���باني ملدة ثالث سنوات لكنه لم 

يكشف تفاصيل عن قيمة الصفقة.
وق���ال اوين كويل مدرب بولتون ملوقع النادي على االنترنت 
»عندما نس���تثمر االموال في صفقات لضم العبني اريد أن تكون 

هذه الصفقات مع العبني شبان وموهوبني«.

442 مليون يورو ديون برشلونة 
كش���ف بيان مالي أصدره برشلونة االسباني أن حجم صافي 
ديون النادي بلغ 442 مليون يورو )575.6 مليون دوالر( املوسم 
املاضي، مقابل خس���ائر 77.1 مليون ي���ورو )100 مليون دوالر(. 
وأشار خافيير فاوس، نائب رئيس برشلونة للشؤون االقتصادية، 
إلى أن األرقام التي قدمتها اإلدارة الس���ابقة »ال تعكس الصورة 
احلقيقية« للنادي، لكنه استبعد أن تكون اإلدارة السابقة »تالعبت« 

في احلسابات.

 بوبيتش مدربًا لشتوتغارت 
افاد شتوتغارت األملاني أنه عني الالعب الدولي املعتزل فريدي 
بوبيتش في منصب مديره الرياضي. ويخلف بوبيتش)38 عاما( 
في املنصب هورس���ت هيلدت، الذي انتقل إلى ش���غل نفس هذا 

املنصب في شالكه منذ ثالثة أسابيع.

بعد 
س���م  م��و
عرف������ت في���ه 
الفرنسية خيبة  الكرة 
تاريخية جراء خروج املنتخب 
االول من الدور االول في مونديال جنوب 
أفريقيا 2010 والفضيحة التي رافقت مشاركته 
في العرس العاملي، تعود عجلة الكرة احمللية للدوران 
من خالل مباراة كأس األبطال التي ستجمع مرسيليا وباريس 

سان چيرمان. في الساعة ال� 9.45 مساء بتوقيت الكويت.
وستقام املباراة على ملعب 7 نوفمبر في رادس بضواحي العاصمة 
تونس بني مرسيليا حامل لقب الدوري وباريس سان جيرمان حامل 
لقب الكأس، حيث سيتابعها املدرب اجلديد للمنتخب األول لوران 

بالن ورئيس االحتاد الفرنسي املوقت فرنان دوشوسوا.
ولطاملا كانت مواجهة الطرفني مفعمة بالندية واللعب 
اخلش���ن أحيانا، لكن موعد املباراة املبكر يعني ان العبي 

الطرفني لم يصلوا بعد الى لياقتهم البدنية املثالية.
وينطلق الدوري الفرنسي في السابع من أغسطس املقبل، 
لذلك لم يستعد مرسيليا بعد كل العبيه جراء املشاركة في 
مونديال 2010، كما س���يفتقد املهاجمني السنغالي مامادو 
نيانغ والبرازيلي بران���داو واجلناح الغاني جوردان أيوو 

بسبب االيقاف.
وقال مدرب مرسيليا ديدييه ديشان 
الذي قاد الفري���ق اجلنوبي إلحراز لقب 
الدوري ألول مرة منذ 18 عاما: »س���نقدم 
كل ما منل���ك كي نحرز اللقب نظرا لغياب 
بع���ض مفاتيح الفريق. لن أخاطر بإش���راك بعض 

الالعبني«.
وقد تكون مباراة الغد األخيرة للجناح حامت بن 
عرفة مع مرس���يليا الذي اقترب من االنتقال الى نيوكاس���ل يونايتد 
االجنليزي. ولم يس���تدع ديشان املدافع الكاميروني ستيفان مبيا الى 

التشكيلة بعد عودته متأخرا اثر مشاركته في كأس العالم.
وس���تكون الفرصة متاحة لديشان بإش���راك الظهير األمين سيزار 
أسبيليكويتا قائد منتخب اسبانيا حتت 21 عاما والغاني أندري أيوو 
احد جن���وم مونديال 2010، في حني يأمل أنط���وان كومبواريه مدرب 
باريس سان جيرمان باعتماد العبيه اجلديدين ماتيو بودمير واملهاجم 

البرازيلي نيني.
وقال حارس باريس س���ان جيرمان غريغ���وري كوبيه )37 عاما( 
الذي أحرز لقب كأس األبطال 5 مرات وهو رقم قياسي: »املباراة مهمة 
ألن الفائز يضيف خطا جديدا على الئحة ألقابه، وفي فريقنا ال يوجد 

الكثير من الالعبني الذين أحرزوا األلقاب«.
وأضاف كوبيه الذي س���يحل بدال من املصاب أب���وال إيديل والذي 
سيعتزل في نهاية املوسم املقبل: »عندما تكون العبا في باريس سان 
جيرمان وتواجه مرسيليا، عليك الفوز في هذه املباراة. ستكون األجواء 

رائعة في رادس. ستعيدنا املباراة الى أجواء املنافسة«.
وكان باريس س���ان جيرمان تعادل مع ليجيا فرصوفيا الپولندي 
2-2 يوم اجلمعة املاضي في مباراة ودية، في حني فاز مرس���يليا على 
كاتانيا االيطالي 2-0. ويستهل فريق العاصمة مشواره على أرضه أمام 

سانت أتيان في حني يواجه مرسيليا الوافد اجلديد كاين.

مدرب مرسيليا ديدييه ديشان 
على موعد مع أول ألقاب 

الموسم 2010 - 2011


